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KALK GOED VOOR BODEM
EN BIETEN
Benut het najaar om uw bietenpercelen voor 2016 te bekalken. Hiermee brengt u de pH van uw
bodem weer op peil. Op klei- en zavelgronden verbetert bovendien hierdoor de
bewerkbaarheid van de grond en de gevoeligheid voor slemp neemt af. Houd er rekening mee
dat de pH-verschillen binnen niet-egale percelen groot kunnen zijn.
lagere optimale pH. In een bouwplan
met 1:3 aardappelen en 1:4 bieten is de
optimale pH op een perceel met minder
dan 5% organische stof bijvoorbeeld 5,6.
Deze waarde heeft uw perceel minimaal
nodig als er bieten op komen. Als de pH
van uw grond hoger is dan 5,6 hoeft u
niet te bekalken. De bouwplanopbrengst
zal daardoor niet of nauwelijks stijgen,
de kans op mangaan- en boriumgebrek
neemt dan wel toe (figuur 1).
Op klei- en zavelgronden is de hoogte
van de optimale pH vooral afhankelijk van
het organischestofgehalte en in mindere
mate de zwaarte van de grond (lutum%).
Op een zware zavel (18-25% lutum) met
2,0-2,9% organische stof bijvoorbeeld,
moet de pH minimaal 6,6 zijn voor
maximale bouwplanopbrengsten. Voor
een optimale structuur is een pH van ruim
boven 7,0 gewenst.
Figuur 1. Op lichte gronden neemt de kans op mangaangebrek toe bij pH’s boven 5,6.
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Figuur 2. Slecht groeiende bieten op een perceelsgedeelte met een pH van 4,3. Verderop was de pH 6,2. Gemiddeld was de pH van dit perceel 5,4.
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Figuur 3. Voorbeeld van bekalkingsadvies (hoeveelheid NW per hectare) met behulp van applicatie
Kalkbemesting (www.irs.nl/kalkbemesting).
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